
 

 

Ata da reunião da diretoria da ABI realizada em 13/01/2020: 

 

1) Aprovação da ata da reunião anterior.  

A ata foi aprovada e deverá ser publicada no site da ABI. 

 

2)  Campanha em defesa dos jornalistas. 

Foi informado que Rogério Freitas representará a Comissão de Liberdade de Expressão e 

Direitos Humanos na apresentação do Relatório da Violência contra Jornalistas e a Liberdade 

de Imprensa, quinta-feira, dia 16/01, no Sindicato de Jornalistas. Na ocasião será debatida com 

o sindicato e com a Fenaj a realização de iniciativas conjuntas nesse terreno. O tema voltará à 

discussão nas próximas reuniões da diretoria. 

 

3) Campanha em defesa da Petrobrás e de outras empresas ameaçadas de privatização. 

Foi confirmada a reunião já marcada para a quinta-feira, dia 15/01, ocasião em que vai ser 

debatido o prosseguimento da campanha.  

 

4) Emenda do deputado Glauber Braga para a ABI. 

O presidente Pagê vai buscar contato com o Iphan e a assessoria do deputado Glauber Braga 

para viabilizar os passos necessário para o recebimento dos recursos previstos na emenda 

apresentada pelo parlamentar destinada a obras no prédio da ABI. 

 

5) Reunião do Conselho Deliberativo. 

Foi marcada para a quinta-feira, dia 23/01, reunião extraordinária da diretoria para preparação 

da reunião do Conselho a se realizar dia 27/01. Na oportunidade a diretoria avançará no 

debate sobre a organização da eleição para um terço do conselho, a se realizar em abril. Na 

próxima semana a reunião da diretoria será realizada na terça-feira, devido ao feriado na 

segunda, dia 20/1. 

 

6) Diretoria Jurídica. 

Foi reafirmado que o presidente Pagê e o diretor Jurídico Antero Luís têm prazo até o dia 

30/01 para acordar os passos necessários com escritórios de advocacia que assumirão a defesa 

jurídica da ABI nos processos em que isso for necessário, de forma gratuita. Pagê e Antero vão 

fazer nos próximos dias uma visita a um escritório que já se prontificou a participar dessas 

defesas. Antero informou, também, que ainda não foi publicada a notificação da recente multa 



no valor de R$ 20 mil a que a ABI foi condenada a pagar recentemente e que, portanto, por ora 

não há nada a fazer. 

 

7) Seminário sobre liberdade de expressão. 

O diretor Vitor Iório será encarregado da organização do evento, a se realizar nos dias 24 e 

25/03 na ABI. O tema voltará à discussão nas próximas reuniões. 


